PAN

1. Pan 						
Brood naturel
2. Pan con ajillo al horno 				
Knoflookbrood uit de oven
3. Pan con tomate al horno 				
Brood met tomaat uit de oven
4. Allioli
					
Knoflookmayonaise
5. Tapenade 						
Olijventapenade
6. Aceitunas 						
Gemarineerde olijven
7. Jamón serrano 					
Seranoham

ENSALADAS

8. Ensalada de tomate y feta 			
Tomaat fetasalade
9. Ensalada Hacienda 				
Gemengde groene salade

TAPAS

10. Croquetas de espinacas 		
spinazie kaaskroketjes
11. Tocino frito
Gebakken buikspek
12. Patatas bravas 					
Aardappeltjes met pittige saus
13. Quesadilla justo 				
Warme wrap met kaas, tomaten saus, maïs en ui
14. Pincho de lomo de res y gambas			
Spies van ossenhaas en gamba’s (2 stuks)
15. De queso de cabra con manzana y miel 		
Geitenkaas met appel en honing
16. Papas al horno
Thijm aardappeltjes uit de oven
17. Manchego				 		
Extra belegen schapenkaas
18. Albóndigas					
Gehaktballetjes in tomatensaus
19. Dátiles rellenos					
Dadels met manchego en seranoham
20. Gambas pil pil 					
Kleine gamba’s in knoflook-spaanse peperolie
21. Gambas pequeñas					
Kleine gamba’s in knoflookolie
22. Croquetas de bacalao				
Kabeljauwkroketjes (4 stuks)
23. Champiñones a la sevilla 			
Champignons met knoflook, olijfolie en droge sherry

* Prijs € 27,75 p/p
* 2 tapas p/p per bestelling
* Nieuwe ronde bestellen als de vorige op is.
* Desserts zijn geen onderdeel van deze aktie.
* Per niet opgegeten tapas wordt € 2,00
in rekening gebracht.
* Kinderen tot en met 10 jaar € 13,50
24. Boquerones
				
Gefrituurde sardientjes
25. Buñuelos de pollo 				
Gefrituurde kipstukjes
26. Patatas con allioli 					
Gefrituurde aardappeltjes met allioli
27. Nacho adicional 					
Gegratineerde warme nacho`s
28. Cebollas fritas
				
Gefrituurde uienringen
29. Chorizos fritos
				
Gebakken chorizoworstjes
30. De cerdo en salsa ajo asado 			
Varkenshaas in gepofte knoflooksaus
31. Huevos rellenos 					
Eitjes gevuld met tonijn
32. Pimientos de Padrón		 			
In knoflook gebakken milde Spaanse peper
33. Berenjenas con miel de caño 			
Gefrituurde aubergine overgoten met stroop
34. Puntitas solomillo 				
Ossenhaaspuntjes in Spaanse brandysaus
35. Calamaris a la romana 				
Gefrituurde inktvisringen
36. Pollo piri piri 					
Kipkluifjes piri piri
37. Costillas de cerdo dulce y picante 		
Zoet-pittige spare-ribs
38. Gambas fritos 					
Gefrituurde gamba’s
39. Rollo de salmón y cangrejo de rio 				
Rolletje van zalm en rivierkreeftjes met saus van
aceto balsamico
40. Anchoas 						
Ansjovisjes in het zuur
41. Quesadilla con jamón serrano			
Warme wrap met serrano, kaas, tomatensaus,
maïs en ui
42. Mejillones fritos					
Gefrituurde mosselen
43. Pollo con salsa de mostaza y miel
Kip met honingmosterd saus
44. Croquetas de chorizo
Chorizo kroketjes
45. Mariscos en salsa de crema			
Zeevruchten in roomsaus
46. Bulbo de ajo inflado			
Gepofte knoflookbol

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!

POSTRES

47.
48.
49.
50.
51.
		
52.
		

Dama Blanca 					€ 7,50
Vanille-ijs met slagroom en chocoladesaus
Crema Catalana 				€ 7,50
Romig zoet nagerecht
fruta fresca con helado de sorbete		
€ 7,50		
Vers fruit met sorbetijs
Pastel de chocolate blanco			
€ 7,50
Witte chocolade brownie met pistache ijs
Churros relleno de chocolate			€ 7,50
Churros gevuld met chocolade
Tiramisu		 			€ 7,50
Tiramisu met amaretto

- Het ijs is afkomstig van ambachtelijke ijsboerderij Dilven -

BEBIDAS ESPAÑOLES

Sangria - glas
Sangria - karaf (1 liter)
Cava Sangria - karaf (1 liter)

€ 4,50
€22,00
€26,50

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Capuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Decafe
Thee diversen smaken
Verse muntthee

CAFES

€ 2,75
€ 2,75
€ 3,85
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,75

CAFES ESPECIÀLES

Carajillo
Cortado
Irish Coffee
Spanish Coffee
Italian Coffee
French Coffee
Dom Coffee

Espresso met Brandy
Espresso met vleugje melk
Irish wiskey
Likor 43 of Tia Maria
Ameretto
Grand marnier
Dom Benedictine

€ 4,00
€ 3,00
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75

VINOS
Huiswijn

		

glas

fles

Witte wijnen					

€ 4,25

€ 22,50

Pirineos blanco, Somontano
€ 26,50
Chardonnay, Gewurtztraminer, Sauvignonblanc
Bleekgeel, groene tonen / meloen, kweepeer, limon, lavendel.

€ 5,25
Wit - Ladron de Guevara Malvasia, Rioja
100% Malvasia
Tonen van mango,abrikoos en perzik, zacht en fris

€ 26,50

Mi mamá me mima, Rias Baixas
100 % albariño
Hooi gele kleur / ananas, meloen.

€ 5,00
Rose - Ovidio Garcia Rosado
80% tinta de Pais / 20% verdejo
Stuivend rood fruit, aardbei, perzik venkel en rozen.

€ 25,00

€ 33,50
Guilla, Costers del Serge
100 % macabeo
Donker gouden hooikleur / appel, abrikoos, perzik, eekhoorntjesbrood.

Wit - Vacceos, Rueda
100% verdejo
Lichte hooi gele kleur / fruitig, perzik, anijs.

Rood - Alquézar, Somontano
€ 4,25
€ 22,50
Tempranillo en merlot
Helder kersen rode kleur / zwart fruit, viooltjes, groene thee.
Rood - Ondalan, Rioja
90% tempranillo, 10% garnacha
Rijp rood fruit, framboos en bosvruchten.

Cavas						
Trior brut nature
		
Catalunya
Mooie zachte bubbel / fruitig met wat citrus

€ 5,25

€ 26,50

fles
€ 5,00

Nadal rosé brut, Penedes
100% pinot noir
Kersenkleur met oranje reflecties/ rood fruit en zeer romig.

€ 25,00

Rode wijnen					

€ 28,50

Ladron de Guevara crianza, Rioja
95% tempranillo en 5 % mazuelo
Robijnrood / bosbessen, bramen, vanile

€ 28,50

Rompesedas Barrica, Toro / Elpego
100% tinta de Toro
Diep paarse kleur / rijp fruit, bramen,bosbessen,cassis.

€ 29,50

Ondalán Reserva, Rioja Alavesa
50% tempranillo en 50% graciano
Granaat rode kleur / rood fruit, rozen, toffee.

€ 37,50

€ 27,50
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